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  دور�النخبة�ا�ثقفة��ي��ص�حات�السياسية��ي�تركيا
 

  سامية�بابوري: !ستاذة

 كلية�العلوم�السياسية�

  جامعة�صالح�بوبنيدر�

 

  : ملخص

يعت1�23ص/ح�السيا-,&�من�ا*فاهيم�ال'&�افرز$#ا�مشاهد�دمقرطة��نظمة�السياسية��ع�ى�نمط�الغربي،�لذلك�فإن�

�نفس�الفئة�;ن�الفاعلون�8ي� عملية��ص/ح�السيا-,&�يختلفون�حسب�البيئة�والظروف�فليس�بالضرورة�ان�يكونوا

  .مجا;ت�1ص/ح�السيا-,&�تختلف�وتتعدد

إن�النحب�8ي�تركيا�هم�ربان��ص/ح�السيا-,&�وفاعلوه�Sساسيون�ع�ى�اخت/ف�اتجاها$#م�السياسية�او��قتصادية�

لذلك�فإن�دور�النخب�الثقافية�8ي��ص/ح�السيا-,&�كعامل�وا^ي�8ي�العملية�السياسية��او�الثقافية�وح'\�العسكرية�،�

لذلك�. ;�ينحصر�8ي�اص/ح�القوانdن�او�السياسات�وإنما�يمكن�ان�يتطور�bص/ح�الدستور�وإص/ح�البنية��جتماعية

النخبة�وبdن��ص/حات�ال'&�وضعها�فإن�اهمية�هذه�الدراسة�fي�إبراز�*/مح��ص/ح�السيا-,&�ا*تمخضة�عن�افكار�

وبالتاiي�مدى�تأث�2dالنخبة�الثقافية�. حماة�العلمانية�،�وتأث�2dتلك��ص/حات�ع�ى�الواقع��جتما^ي�و1قليم&�والدوiي

  .ال2qكية�النشطة�8ي��حزاب�السياسية�ع�ى��ص/ح�السيا-,&

  .تركيا��–ا*ثقفة�النخبة��–النخبة��–�ص/ح�السيا-,&�: الكلمات�ا�فتاحية�

Abstract: 
     Political reform is one of the concepts created by the democratization of Western-style 

political systems. Therefore, the main actors in the process of political reform differ according 

to the environment and the circumstances. It's not necessarily have to be the same category 

because the areas of political reform vary and multiply.  

     Therefore, the role of Turkish cultural elites in political reform as a conscious factor in the 

political process is not limited to reforming laws or policies, but it can be developed to reform 

the constitution and reform the social structure. . Therefore, the importance of this study is to 

highlight the features of political reform resulting from the ideas of the elite and reforms 

developed by the secular protectors, and these reforms on the social, regional and 

international reality. And thus the extent to which the Turkish cultural elite active in political 

parties influenced political reform. 

Keywords: Political Reform – Elite-  Intellencia - Turkey. 

  مقدمــــــــة

�اهتمام� �السيا-,& ��ص/ح �لعملية �وا^ي �وكعامل �واجتماعية �سياسية �كظاهرة �ا*ثقفة � �النخب �مفهوم استقطب

ا*فكرين�والباحثdن�8ي�العلوم��جتماعية�لسبب�جوهري�وهو�محاولة�لفهم�ا*جتمعات��نسانية�ال'&�تتطلب�وجود�

تقدم�تركيا�اليوم�نموذجا�خصبا�لدراسة�. ومؤثرة�8ي�النظم�السياسية�و1جتماعيةالنخب�كإضاءات�وامضة�وفاعلة�

�النخب�8ي� �بعد�انحسار�دور �و�جتما^ي �السيا-,& �الواقع �مع �تعاملها �8ي �موضوع�حيث�شهدت�نمطية�جديدة هكذا

�السياسية�بحجة�حماية�العلمانية�و  �الحديدية�عن�الحياة �النخبة�العسكرية�وفك�قبض�#ا �8ي �بنخب��تركيا استبدالها

ومن�. جديدة�اعطت�نفسا�جديدا�وقويا�ساهم�بفاعلية�غ�2dمسبوقة��8ي�اخراج�تركيا�ع�ى�ا*ستوى��قليم&�والعالم&
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� ��تية ��شكالية �*عالجة �الدراسة �جاءت ��ص/ح�: هنا �عملية �8ي �تركيا �8ي �ا*ثقفة �النخبة �تساهم �مدى �اي إiى

  السيا-,&؟

  اسئلة�فرعية��التالية�وقد�تمخضت�عن�هذه��شكالية

وما�fي�إفرازات�عملية��ص/ح�السيا-,&�ا*ق2qحة� كيف�تساهم�النخبة�ا*ثقفة�8ي�اص/ح�الحكم�وترشيده�8ي�تركيا؟

  من�هذه�الفئة�من�ا*جتمع؟وما�محورية�النخب�ا*ثقفة�ال2qكية�8ي�الحياة�السياسية؟

اهمي�#ا��البحث�موضوع�النخب�ا*ثقفة�وع/ق�#ا�بالحياة�قبل�الخوض�8ي�محاور�هذه�الدراسة�;�بد���شارة�اiى�ان�

  .السياسية�

تعد�النخبة�ا*ثقفة�العقل�ا*فكر،�والكيان�ا*�qن�8ي�البحث�عن�الحلول�للمشاكل�سواء�كانت�:�طار�الزماني�وا�كاني�

الذي�يرمي�اiى�دراسة�اقتصادية،�أو�سياسية،�أو�اجتماعية�8ي�مجتمعا$#ا؛�لذا��سوف�نتب�\�8ي�هذه�الدراسة�الطرح�

دور�النخبة�ا*ثقفة�النشطة�8ي��حزاب�السياسية�8ي�تركيا�ونخص�بدراسة�كوادر�حزب�العدالة�والتنمية�كحزب�رائد�

  .و�#ذا�ستتوزع�مادة�هذه�الدراسة�اiى�ما�ي�ي.2018و�82002ي��ص/ح�السيا-,&�8ي�تركيا�8ي�الف2qة�حكمه�ما�بdن��

 ا�ثقفة�و�ص�ح�السيا@?<مقاربة�مفاهيمية�للنخبة� -1

�Bيمكن�بلوغمفهوم�النخبة�ا*ثقفة�دون�ا*رور�ع�ى�مفهوم�النخبة�: مفهوم�النخبة�ا�ثقفة�: او�; élite82ي��dوالذي�يش

ب�" اللغة�العربية�اiى��ختيار�و�نتفاء�ففي�قاموس�لسان�العرب�
َ
. ما�اختاره�منه�: اختاره��والنخبة�: انتخب�ال¤,&ء: ُنخ

حيث�يعود�اصل�الكلمة�اiى�جذر�انتخب�بمع�\�اختار�وانتقى،�اما�الصفوة�فتدل��1خيارهم�،: القوم�ونخب�#م��ونخبة

  .ع�ى�الخ/صة،�فنقول�اصطفى�ال¤,&ء�اي�استخلصه

بأ¦#ا�جماعة�صغ2dة�8ي�ا*جتمع�ما�و8ي�ظرف�تاري¨ي�معdن�تحمل�هذا��سم�§¦#ا�: "وقدر�عرفها�قاموس�علم��جتماع�

،�فمفهومها�راق�ومختلف�ف¯&�� intelligentsiaاما�النخبة�ا*ثقفة�2".ية�تعطª#ا�لنفسها�أو�يعطª#ا�لها��خرينتتمتع�بأهم

الفئة�ال'&�تلعب�دورا�بارزا�8ي�ا*جتمع،�ويرى�جيتانو�موسكا�احد�منظري�النخبة�8ي�علم��جتماع،أن��فئة�ا*ثقفdن�

�العام� �الصالح �تواجه �تجعلها �التعليمية �وخلفي�#ا �الفكرية �مؤه/$#ا �;ن �خاصة �مهمة �جديدة �نخبة �نواة تشكل

�ترتف �تم �ومن �تامة �اك�2²من�بموضوعية �تأث2dها �عملية �بحيث�تكون ،� �الطبقات��خرى �كل �فوق �ا*ثقفة �الصفوة ع

 .3غ2dها

�بأ¦#ا� �ا*ثقفة �النخبة �م´#ايم �كارل � ��*اني ��جتماع �عالم �،وصف �السياق �نفس و8ي

ع�23تراثعلميمش2qك،تضطلعبتحديدتوجهاتا*جتمع " جماعةاجتماعيةمحايدةوغ2dمتجانسةو;يمكناعتبارهاطبقة،يربطها

�ان� �اعتبار �ع�ى ��وضاع �انتقاد �خ/ل �الواقعوتقييمهوكشفا;ختياراتأمامهمن تشخيص

  4".محركا*جتمعووعيه"�نتقادهو

َح�ص/ًحا�وصلوًحا��: مفهوم��ص�ح�السيا@?<�: ثانيا�
ُ
أي�زال�: إن�1ص/ح�هو�عمل��حضاري�يعرف�من�خ/ل�كلمة�صل

� �فساده، �أزال �أي �ال¤,&ء �وأصلح �الفساد، َح عنُه
َ
�وَصال �ويحسنُه �يقومه �أي �إص/حا �العداوة��: فهو�يصلُحُه �أزال أي

�هو�عكس�الفاسد� والشقاق، �والصالح �خرب، �ما �تعديل �أي �5.والتصليح � �� �قاموس�أكسفورد فعرف��Oxfordأما

                                                           

تاريخ��http://library.islamweb.net/newlibrary/display_book.php:،�ع�23ا*وقع�2003،�دار�الصادر،�14،�الجزء�لسان�العربابن�منظور،��-1

  .20/04/2017:�ط/ع�
2- Joseph Sumpf, Michel Hugues , Dictionnaire de Sociologie, Paris , Librerie Larousse,1973,p.p100 -101. 

شهادةا*اجست8�2dي�العلوم�السياسيةالنخبالسياسية��ي�الجزائرالزب2dيعبدهللا،�- 3
ٌ
  .30،�ص�2001جامعة�الجزائر،/ ،مذكرةلنيل

 2006.مركزدراساتالوحدة� : ب2dوت . سياسيةفيتجربةالبناءالوطنيبتونس-قراءة�اجتماعية : الزبونيةالسياسيةفيا�جتمعالعربيعبدالرحيم،حافظ�-4

  75،العربية،سلسلةأطروحاتالدكتوراه،�ص�
5-�،�d2ية،�القاهرة،مجمع�اللغة�العربيةا*عجم�الوجd368،�ص�2006،�طبعة�الهيئة�العامة�لشؤون�ا*طابع��م.  
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� �بأنه �السيا-,& � �و�" 1ص/ح �ا*ؤسسات �8ي �النقائص�وخاصة �ذات �Sشياء �حالة �8ي �نحو�Sفضل تغي�2dأو�تبديل

مارسات�السياسية�الفاسدة�أو�الجائرة�،إزالة�بعض�التعسف��والخطأ�أي�التعديل�والوصول�لوضع�أفضل�بتعديل�ا*

  S."6خطاء�أو�إعادة�البناء،�ومنه�عملية�bعادة�التشكيل�والتحسdن�

شـكل��عملية�تعديل�وتطوير�جذريـة�فـي"كما�عرف��الدكتور�امdن�مشاقبة��وشم/ن�العيÞ,\�1ص/ح�السيا-,&�بأنه�

�8ي�إطار�النظام�القائم�وبالوسائل�ال'&�يتيحهـا�واسـتنادا�*فهـومالتدرج�،� الحكـم�والع/قات��جتماعية�داخل�دولة�ما

وهو�ايضا�تطوير�كفاءة�وفعالية�النظام�السيا-,&�8ي�بيئته�ا*حيطة�داخليا،�إقليميا�ودوليـا�فاbص/ح�حركية�تنبع�من�

  7.قعية�،�وتسلك�منáى�الشفافية�والتدرج�وتركزع�ى�ا*ضمون�;�Sشكالداخل�النظام�تتسم�بالشمول�والوا

محددة��هداف�و�فاق�) اجتماعية- سياسية�- تشريعية( ومن�هنا�نستنتج�بان��ص/ح�السيا-,&�هو�عملية�سياسية

تتخذ��ص/حات�نمطي�#ا�وشكلها�حسب�ما�يستوجب�. شاملة�ومستمرة�ف/�تكون�8ي�ظرف�استثنائي�اوطارئ�و;�مفاçئ�

وهذا�غرضه��ستجابة��*دخ/ت�النظام��8. القانونية�اص/حه�من�اجل�تمكdن�النظام�السيا-,&�من�الوسائل�و�ليات

و�ل�qام�بمخرجات�تصب�8ي��تقويم�قواعد�وسلوكيات�ا*وجودة�لتحسي´#ا�وتطويرها�با;عتماد�ع�ى��ا*نظور�ا*ستقب�ي��

 .من�خ/ل�ا*حافظة�ع�ى�الصورة��صلية�للنظام�وتقويمها�وتجديدها�خدمة�ا*جتمع�والنظام�ع�ى�حد�سواء

  

  واقع�النخبة�ا�ثقفة��ي�ضوء��ص�حات�السياسية��ي�تركيا�-2

تقدمت�تركيا�مع�بداية�القرن�العشرين�8ي�الفعل�الديمقراطي�وقطعت�من�خ/له�اشواطا�كب2dة،�ونتج�عن�ذلك�توسع��

�الريادي�8ي�تو  خب�قوة�فاعلة�حاضرة�ويقظة�8ي�ممارسة�دورها �لم�يمنع�من�دور�النُّ جيه�ا*شاركة�السياسية،�وهذا

�ا*سارات� �تحديد �8ي �رياديا �لعبت�دورا �ال'& �والثقافية �النخب�الفكرية �التجارب�التاريخية �اثبتته �ما �وهذا ،� ا*جتمع

  .8ي�مختلف�البلدان�الرأسمالية�و�ش2qاكية�ع�ى�حد�سواء��9الك23ى��للحركات�الشيوعية

Bالنخب�ا�ثقفة�تركية��ي��ص�ح�السيا@?<�قبل�:  أو�fg2002تأث 

 :�ح�السيا@?<��ي�فfmة�حكم�اتاتورك��ص - أ

تعد�مرحلة�بناء�الجمهورية�ال2qكية�ا*حطة��برز�ل23وز�تأث2dات�الفئة�ا*ثقفة�ع�ى��ا*جتمع��ال2qكي�وال'&�اعطت�نفسا�

�الخ/فة�العثمانية �بعد�ا¦#اء �تركيا �للحياة�السياسية�8ي �الì2qي�الذي�ضم�اiى�. جديدا �كونت�تلك�النخب�اتحاد و�#ذا

�8ي��جانب �لكن�وبعد�قرار�اع/ن�قيام�جمهورية�تركيا �نخب�عسكرية�منشقة�عن�الجيش�العثماني، النخب�ا*ثقفة�

�8ي�طياته��ستئثار�بالحكم�8ي�شخصية�الزعيم�مصطفى�كمال�29/10/1923 �الذي�حمل� وتجسد�)1938-1923(م�

القومية�ال2qكية�ا*طعمة�" ية�فكرة�موقف�ا*ثقف�من�خ/ل�ع/قته�باbس/م�حيث��حلت�لدى�النخبة�ا*ثقفة�ال2qك

او�الخالصة�ال'&�تضم�ا*تأثرون�بتيارات�الغرب�الفكرية��وما�ساقته�من�" القومية�ال2qكية�القحة" اiى�جانب�"  با;س/م�

و�قد�ادى�هذا��نشقاق��اiى�ظهور�صدامات�قوية�بي´#ا�وبdن�النخبة�ا*ثقفة�العلمانية�ا*ستأثرة�بالحكم���10.مستشرقdن

ا*حاربة�لكل�مظاهر�الدين��س/مي�وقيم�ا*جتمع،�فمجمل��ص/حات�الدستورية�صبت�8ي�قالب�العلمانية�الغربية�و 

البعيدة�والغربية�عن�ا*جتمع�ال2qكي�ا*سلم،�وقد�اصدرت�النخبة�الحاكمة�عدة�قوانdن�لدعم�تحديث�الشعب�ال2qكي�

                                                           
6- R.E.Allen, The Concise Oxford Dictionary Current English, Edition,claremdon press, oxford,London, 1990, p 1009  

7،\,Þن�ا*شاقبة،�شم/ن�العيdص�ح�السيا@?<��ي�دول�الخليجأمzمركز�دراسات�وبحوث�الدول�النامية،�كلية��قتصاد�والعلوم�السياسية،�سنة���،

   .113،ص 2006
  .785هـ،ص1406ا*نظمةالعربيةللعلوما;داري�� : عمان،نماذجلمفاهيماBص�حاBداريفيالوطنالعربي،�ياسرالعدوان�-8

  http://anfasse.org ::فلسفة�وتربية�/ع�ى�ا*وقع���لك2qوني�انفاس�نت 2015/ 1/ 24،نشر�8ي��مقاربة�بنائية:النخبة�ع�ى�اسعد�وطفة،��-9
�https://books.google.dz/books: تصفح�الك2qوني�ع�ى�ا*وقع. 106،�دار�البش�2dللثقافة�،�ص�تركيا�نموذجا... ثقفون�والسلطةا�محمد�حرب،��-10

  17/4/2017:تاريخ��ط/ع
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�التمد �مرحلة �اiى ��س/مية �ا*رحلة �من �به �اللباس�والكتابة��و�نتقال �جانب�طريقة �فإiى �الغربية، �الطريقة �ع�ى ن

�الغربي �الرسم& �دستور . والتقويم �شكل �8ي �تلك�اص/حات�سياسية �ا*ثبتة�4192فكانت� �الستة �ا*بادئ �ا*تضمن م

� �ا*دنية �والعلمانية �ال2qكية �العدلية�. للقومية ��حكام �واستبدال �كمصدر�تشريع �مجلس��مة � �استبدال �تم كما

أن��ديان�تع�23عن�احكام�ثابتة،�بينما�الحياة�تتحول�وتحتاج�اiى�:" بالقانون�ا*دني�السويسري،�حيث�صرح�اتاتورك�

2dان�مقتضيات�" وارجع�كل�ما�تعانيه�من�تخلف�سببه�كو¦#ا�تستمد�احكامها�من�الدين،�واكد�مصطفى�كمال�" تغي

و�#ذا�كان�لهذه�ا*رحلة�اللبنة��ساسية�8ي�.  11"الحديثة�الحياة�تتطلب�وضع�قانون�مدني�منسق�مع�متطلبات�ا*دنية

 .بروز�هذه�الفئة�وتأثرها�ع�ى�الساحة�السياسية�و�جتماعية�8ي�تركيا

  :اثر�فكر�مصطفى��كمال�اتاتورك�ع�ى��ص�ح�السيا@?<��ي�تركيا�- ب

كي،حيث�قامت�نظرية�مصطفى�م�إiى�تحو;ت�عميقة�8ي�ا*جتمع�ال2q 1924لقد�ادت��ص/حات�ال'&�جاء��#ا�دستور�

لتأثره�بسياسة�( سياسة�تدخلية�الدولة��–الشعبية��–التقدمية��–العلمانية��–الجمهورية�:  كمال�ع�ى�مبادئ�ستة�

�دستور��-) �تحاد�السوفياتي�من�اجل�استقرار�الحكم �وال'&�اضافها �بعد�الغاء�1938القومية� �8ي�مادته�الثانية� م�

�الثانية�من�دستور� �ال2qكية: "ا*ادة �من�حالة�عدم�" �س/م�هو�دين�الدولة� � �تعانيه�تركيا �تزال� �ما �8ي ويتج�ى�هذا

�ستقرار��يديولوçي�ح'\�اليوم�بسبب�ال/دينية�الكمالية�او�العلمانية�،�وهنا�وقع�ا*جتمع�ال2qكي�8ي�تناقض�،�فبينما�

الحياة�ا*جتمعية�يجد�نفسه�مج23ا�ع�ى�العلمانية�يدين�اغلبية�سكان�تركيا�باbس/م�كدين�والذي�;�يمكن�فصله�عن�

��قتصادية� �والب�\ �للدولة �السياسية �الب�\ �8ي �فجوة �زرع �هما ،� �العامة �الحياة �عن �وتغييبه �و$#ميش�دينه ا*طلقة

ونجد�ان�مصطفى�كمال�قد�نفى�ونخبته�بأن���12".بالوظيفة�التطويرية�للدولة"و�جتماعية�والدينية�وهو�ما�ع�23عنه�

حاته�;�تندرج�8ي�اطار�عمالة�الغرب�رغم�ا¦#ا�الحقيقة،��بل�ا¦#ا�مستمدة�من�الحضارة�العا*ية�ال'&�قادها�الغرب،�اص/ 

وقد�تسببت�افكاره�ا*ستبعدة�للفكر�وا*حيط��س/مي��13.وال'&�8ي�الحقيقة�fي�عملية�نقل�للقيم�وا*رجعية�الغربية

  .8ي�انعزال�تركيا�ومحايد$#ا�عن�العالم�لف2qة�طويلة�من�الزمن��سلبا�ع�ى�السياسة�الخارجية�ال2qكية�حيث�تسببت

شهدت�ف2qة�ما�بعد�وفاة�اتاتورك�مراحل�عديدة�من��ص/حات�ابرزها�8ي�ف2qة�حكم�: النخبة�ما�بعد�اتاتورك���-ج

مية�م´#ا،��وال'&�تم�dت��باستبداد�وتضييق�الخناق�ع�ى�العديد�من�التيارات�خاصة��س/ ) 1950-1938(عصمت�اينونو�

�تعدي/� �حتم ��مر�الذي �ثانية �جهة �من � ي �الشي̂و �للمد �التصدي �اجل �من �الغربية �الخارجية �والضغوط �جهة من

�سنة� �بdن�1945دستوريا �ما �حيث�تشكل�خ/ل�الف2qة �15م،�1946-1945م�ادراج�من�خ/له�التعددية�السياسية،�

�ا �سياسيا�ضم�مختلف�التيارات�و�تجاهات�السياسية�8ي �الظروف�بروز�نخب�جديدة�14.لب/دحزبا وقد�مهدت�هذه

معارضة�للنهج��تاتوركي�ومشارك�#ا�8ي�الحكم�حيث�ادى�التنافس�الحاد�خصوصا�8ي�ا*واعيد��نتخابية�كانتخابات�

  .م�اiى�وصول�نخب�جديدة�وضعت�بصم�#ا�8ي�تاريخ�تركيا�14/5/1950النيابية

�مندريس -1 �� : 15عدنان � �8ي �فوزه �بعد �الحكومة �رئيس�رئيس �منصب �اهميته �تفوق �الذي �ا*نصب نتخابات

وقد�ادى�وصول�شخصية�مندريس�للحكم�تأث2dا�كب2dا�ع�ى�الحياة�السياسية�خصوصا�بعد�حصوله�ع�ى��16.الجمهورية

                                                           
  .107ا*رجع�نفسه،�ص�-11

  .158،�ص2010،�القاهرة�،1مكتبة�جزيرة�الورد،�ط-،�مكتبة��يمانالدين�والدولة��ي�تركيا�ا�عاصرة�كمال�السعيد�حبيب،��-12
  .54،ص1995،�دار�ال´#ضة�العربية،�القاهرة،التجربة�الدستورية��الfmكيامحمد�جمال�عثمان�ج23يل،��- 13

  39،ص1،ط�2013ردن،- نشر�والتوزيع،�عمان،دار�زهران�لل�س�م�السيا@?<�والديمقراطية��ي�تركيااحمد�سليم�ال23صان،�-14
،احرز�فوزا�ساحقا�8ي��نتخابات�النيابية،�� الذي�أسسه�اتاتورك عن�حزب�الشعب�ال2qكي�1945عضو�ونائب�بر*اني�منشق�سنة�عدنان�مندريس،��-15

  . تاتورك�بعد��نق/ب�العسكري�ب�#مة�خيانة�*بادء�ا�1960ويعت�23مندريس�اول�رئيس�وزراء�تركي�يعدم�سنة�
16-William Hale, Turkey and the Middle East in the New Era,Insight Turkey,vol11 n 3,2009,pp.143. 
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�بالنظر�اiى�العلمانية�ا*تشددة�ال'&� �ال'&�يتم���d#ا�من�جهة�واiى��ص/حات�الجريئة�ال'&�طرحا شعبية�كب2dة�لكاريزما

 �d2كي،��يتمqحيث�ساهم�8ي�#ا�النظام�السيا-,&�ال:  

�اiى�التجديد�والحرية�والديمقراطية�و�نتفتاح�ع�ى�العالم�و�فتح�ا*دارس�والجامعات�حيث�ادخل�التعليم� •••• الدعوة

� �1لهيات � �لكلية �انشاءه �الخطيب،و�هم �مدارس��مام �وفتح �ا*دارس��بتدائية �8ي �للدين �الشريعة(ا*´#üي ) كلية

 .  ومعهد�العلوم��س/مية�8ي�انقرة

ته�اعادة��ستقرار�السيا-,&��للب/د،�بالحد�من�التوتر�بdن�الدولة�وشعý#ا�وذلك�بتقليل�تخفيف�من�استطاعت�سياس ••••

حدة�العلمانية�الكمالية�ا*فرطة�،��بإعادة�بعث�الحياة�الدينية�بإنشاء�اول�معهد�اس/مي�عال�اiى�جانب�مراكز�تعليم�

�فتح�العديد�من�ا*ساجد�ا �أ;ف�مسجد�واعاد �عشرة �وادخل�القرآن�وانشأ �مخازن�للحبوب، �اتاتورك�اiى �حولها ل'&

 .الدروس�الدينية�اiى�ا*دارس�العامة،��وإعادة�لغة��ذان��صلية

ساهمت�اص/حاته�8ي�تطوير��قتصاد�ال2qكي�بعد�الركود�والجمود�الذي�خلفته�ا*تغ2dات�الداخلية�والخارجية،�فتم� ••••

*دارس�والجامعات�،�وتحرير�التجارة�والس�ي�لتحقيق�معد;ت�تأسيس�ا*صانع�وإنشاء�السدود�والطرقات�والجسور�وا

 .نمو�أفضل،�حيث�شهدت�تلك�الف2qة�تقلصا�معت23ا�من�نسبة�البطالة

�ل/نفتاح� •••• �بتبنª#ا �خصوصا ،� �الف/حdن �خصوصا �للشعب �ا*طلقة ��غلبية �نحو �توجها �الديمقراطي �للحزب كان

�الوقت�الذ �8ي �الخاص، �للقطاع � �وتشجييعها �ع�ى��قتصادي �تأسيسه �منذ �حزب�الشعب�الجمهوري �فيه �اهتم ي

 .النخبة�8ي�ا*دن�الرئيسية

•••• &,Þى�حلف�شمال�اطلiا� �بانضمامها . م�ثم�حلف�بغداد�فيما�بعد1952سنة�NATOاستطاع�اخراج�تركيا�من�عزل�#ا

 17.وأرسلت�كتيبة�إiى�حرب�كوريا�طبقا�لقرارات�Sمم�ا*تحدة

مثقف�دارس�بالجامعات�الغربية�وا*تشبع�بالتعاليم��س/مية،�الدور�الحاسم�كان�لظهوره�ك�: :نجم�الدين�اربكان�-2

�من� �تأسيس�العديد �حيث�عكف�ع�ى �بنفسه، �قياد$#ا �8ي �فشله �رغم �تركيا �8ي �تغي�2dمسار��ص/حات�السياسية 8ي

كومة�ي2qأسها�م�بأغلبية�ساحقة�وشكل�اول�ح�1996حزاب�السياسية�ع�ى�غرار�حزب�الرفاه�الذي�فاز�8ي�انتخابات�

حزب�اس/مي�وقد�سعت�اص/حاته�اiى�التوجه�نحو�العالم��س/مي�وبقوة�حيث�شكل�مجموعة�الثماني�1س/مية�ال'&�

�وبنغ/ديش�ومال�dيا �إيران�وباكستان�وإندونيسيا�ومصر�ونيج2dيا كما�حرص�8ي�نفس�الوقت�18.تضم�إiى�جانب�تركيا،

�من�خ/ل�عدم�ا*س اس�بالنظام�العلماني�وتنفيذ��تفاقيات�السابقة�مع�إسرائيل�دون�ع�ى�عدم�استفزاز�الجيش،

�معها �العسكري �التعاون �لدعم �زيار$#ا �مع �ا*سار�. تردد، �تعطيل �منذ � �تشتد �السياسية �مظاهر�Sزمة �بدأت وهنا

ن�ع�ى�حdن�اج23ت�ا*ؤسسة�العسكرية،�رئيس�الحكومة��ئت/فية�نجم�الدين�أربكا�1997الديمقراطي�8ي�تركيا�سنة�

� �حكومته �استقالة �. تقديم �عام �مواثيق��1998و8ي �ان�#اك �ب�#مة �القضاء �ع�ى �أربكان �وأحيل �الرفاه �حظر�حزب تم

  .علمانية�الدولة�ومنع�من�مزاولة�النشاط�السيا-,&�لخمس�سنوات

  انعكاسات�مظاهر��ص�ح�السيا@?<�ع�ى�الواقع�الfmكي��-د

�ما �8ي�مرحلة �لم�تشهد�تركيا �اiى�ماسبق، �او��اضافة �السياسية �الحياة بعد�صدور�هاذين�الدستورين�اي�تحسن�8ي

رئيس�-�قتصادية�خصوصا�بعد�ما�تعّرضت�تركيا�من�انتكاسات�سياسية�واقتصادية�نتيجة�سياسات�بولنت�أجاويد�

ة�لدى�،حيث��وصلت�فª#ا�الدولة�اiى�حافة��¦#يار�و1ف/س�وتراكم�الديون�الخارجي)2002-1999( - الحكومة��ئت/فية

صندق�النقد�الدوiي�ودخلت�الب/د�8ي�أزمة�سياسية�واقتصادية�واجتماعية�خانقة�جراء�فشل�Sحزاب�السياسية�8ي�

                                                           
  -http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/9E54EACB :،ع�ى�موقع�الجزيرة�نتقصة�الحكومات�الfmكيةنوزات�صواش،-17

ومهندس�الحركة�zس�مية�الحديثة��ي�تركيا،�ع�ى�» ا�علم«نجم�الدين�أربكانمجلة��ص/ح،��18

  http://alislahmag.com/index.php?mayor=contenu&mayaction=article&article_id=1772&idlien=189:ا�وقع
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�ان�آليات�النظام�الديمقراطي��  إيجاد �هذا �أزمات�سياسية�واقتصادية�،�ضف�اiى �إiى �تركيا �8ي مخرج�للوضع�ا*تأزم

�الح �بسبب�تركيبة �ينب	ي �لم�تعد�تعمل�كما �الفشل�8ي��-كومة��ئت/فية�ومؤّسساته �الدليل�ع�ى �يقدم �جامًدا كيانا

ببث� وقدمت�الرئاسة�مجموعة�من�التعدي/ت�القانونية�كإلغاء�عقوبة�1عدام�والسماح. إيجاد�حلوٍل�§زمات�ا*جتمع

�لكن�رفض�طيف�من��ئت/ف�الحكو  �أك�2²مطابقة�ومعاي��2dّتحاد�Sوروبي؛ حزب�(مي�باللغة�الكردية�لتصبح�تركيا

م´#ا�اذا�ما��19بسبب�إف/ت�عبد���أوج/ن. وانسحابه�م´#ا�تسبب�8ي�سقوطها) الحركة�القومية�برئاسة�دولت��#ش�ي

�8ي�صراع�مع�الفساد�بعد�بروز�.  ال	ي�قانون��عدام �وسياسيا �ا*�#الكة�اقتصاديا �دخول�تركيا �زاد��مر�تعقيدا ومما

عدة�قوى�داخلية�من�مافيا�وبارونات�ا*ال�وشبكات�الفساد�للهيمنة�ع�ى�كل�ا*فاصل�Sساسية�للدولة�بل�التحكم�8ي�

  20.ف2qةالوضع�السيا-,&�القائم�8ي�تلك�ال

  2018افاق��2002تأث�fgالنخبة�ا�ثقفة�تركية��ي��ص�ح�السيا@?<�ما�بعد�: ثانيا

 واقع�الfmكي�قبيل�م�يء�حزب�العدالة�والتنمية -1

�ال'&� �العسكرية �حيث�ان�النخبة �السياسية، �بعد�التعددية �ما �ف2qة �8ي �الوحيدة �ا*ؤثرة �fي لم�تكن�النخب�ا*دنية،

�و�1961بdن�العسكريdن�لسنة�استولت�ع�ى�الحكم�بعد��نق/  �دستوري��1980م� �ال'&�اصدرت� م�f1961ي�نفسها

  :م�اللذان�لم�يسلما�من��نتقاد�لعاملdن�اساسيdن1982ودستور�سنة�

اما�العامل��ول�فيتعلق�بظروف�تلك��ص/حات�وال'&�جاءت�كردة�فعل�لحماية�العلماينة�وتعزيز�مكان�#ا�8ي�الدستور،�

�نفتح�قوس�حول�م ضمون�هذه��ص/حات�الدستورية�بالقول�ا¦#ا�اص/حات�استثنائية�وآنية�وتتعلق�بمعالجة�وهنا

  .ظرف�طارئ�معdن�وبالتاiي�تخرج�عن�نطاق�مفهوم��ص/ح�السيا-,&

م�هو�دستور�استبدادي��وصائب�بالنظر�اiى�الفو�,\�1982و8ي�العامل�الثان�يتفق�معظم��تراك�ان�الدستور�الحاiي��

حماية�الدولة�من�أفعال�مواطنª#ا،�بد;�من�"لك�الف2qة�غ�2dان�الهدف��سا-,&�من�هذا�الدستور�هو�ال'&�سادت�8ي�ت

من�جهة�أخرى�فان�صدور��ص/حات�من�ا*ؤسسة�العسكرية�وال'&�.  21"حماية�الحريات�الفردية�من�تعسف�الدولة

  .ص/حات�ناقصةمن�ا*فروض�ان�تكون�محايدة�عن�الحياة�السياسية�مما�جعل�مشروعية�هذه�� 

م�8ي�تركيا�أحدث�تغي�2dجذري�ليس�فقط�2002اiى�السلطة�سنة��22يتفق�ا*حللون�ان�وصول�حزب�العدالة�والتنمية

�السياسات�العامة�الداخلية �بل�8ي �التوجهات�التكتيكية، �الحزب�هو�اول�. 8ي �لسباب�تتعدى�كون�هذا �يرجع وهذا

ستقبل�تركيا�وموقعها�ودورها�ع�ى�ا*ستوى�الداخ�ي�و�قليم&�حزب�يصل�اiى�السلطة�يحمل�مسبقا�رؤية�مختلفة�*

والدوiي�،�اiى�قياداته�ا*تم�dة�ا*كونة�من�نخبة�مثقفة�ذات�شعبية��م´#ا�ا*نظر�احمد�داود�أغلو�ورجب�طيب�اردوغان�

ل2qكي�السابق�اللذان�اسهما�8ي�اخراج�تركيا�من�ازما$#ا�ال'&�عانت�م´#ا�طيلة�عقود�من�الزمن�،�حيث�صرح�الرئيس�ا

داود�اوغلو�ان�خروج�تركيا�بموقع�ومكانة�متم�dة�من�هذه�ا*رحلة�يرتبط�باعتماد�رؤية�ديناميكية�مؤثرة�8ي�السياسة�

ويرى�ان�هناك�ث/ث�عوامل��ظهرت�8ي�التسعينات�كانت�معيقة�امام���23الخارجية�تق�,&�;ن�تكون�تركيا�قوة�مركزية،

  :تركيا�لتكون�قوة�مركزية�مؤثرة

                                                           
  .عبد���أوج/ن�زعيم�حزب�العّمال�الكردستاني�ا*ّ�#م�بالّدعوة�ل/نفصال�وشن�ّحرب�ع�ى�تركيا - 19

،�ع�ى�24/2/2015:،�ترك�برس،�مقا;ت،�تاريخ�النشر�تركيا�من�العمق��سfmاتي�ي�ا�ى�العمق�الحضاري �:دراسةزب�2dخلف�هللا،�- 20

  http://www.turkpress.co/node/5992:ا*وقع
21 - Michael M.Gunter, Turkey: The Politics of a New Democratic Constitution, Middle Est Policy Counsil journal volum XIX (Spring 

n°1),  bhttp://www.mepc.org/turkey-politics-new-democratic-constitutionu site , See in 12/5/2017. 
،ويعود�جذوره�اiى�حزب�الرفاه��س/مي��ويضم���هذا�الحزب�ذروه�النخبة��س/مية�السياسية��4/8/2001تشكل�حزب�العدالة�والتنمية�8ي�-22

  .بالحزب�ماليا�وفكريا��وتحتل�مناصب�مرموقة�8ي�الجامعات�ووسائل��ع/م�ال'&�تديرها�الدولة��والثقافية�ناضجه�ترتبط
  .141،ص2،2013،�العربي�للنشر�والتوزيع،طالتجربة�الfmكية�من�اتاتورك�ا�ى�اردوغانمحمد�صادق�اسماعيل،��-23
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 وما�حمله�من�استقطابات��داخلية؛) ا*قصود�به�الحزب�الكردستاني( اب��ره -1

 ؛) 1980-1971-�1961نق/بات�العسكرية�( عدم��ستقرار�السيا-,&� -2

  .�زمات��قتصادية�ا*ت/حقة -3

وهنا�نذكر�ان�الطفرة�ال'&�احد�#ا�حزب�العدالة�8ي�تاريخ�تركيا�الحديثة�،�كان�من�اهم�دعائمها�الفئات�ا*جتمعية�ال'&�

�مثل�حزب� �من�ال23*ان�وأحزاب�يمdن�الوسط، �كأعضاء �”استقطý#ا �,الوطن�Sم وشرائح�من�,وحزب�الطريق�القويم

�ا �من �عدد �اiى �با;ضافة �الجامعات �الفسيفسائية�التكنوقراط�وخريüي �ال2qكيبة �هذه �خ/ل �فمن ،� �وSدباء لفنانdن

كما�يصف��#ا�نفسه�،�24لنخب�ا*جتمع�استطاع�ان�يثبت�ان�مرجعيته�ليست�دينية�فقط�بل�ديمقراطية�محافظة�

�ونحن�;�نري�8ي�Sحزاب�السياسيه�" حيث�ع�23داود�اغلو�8ي�هذا��طار� �دينيا �لسنا�حزبا �أك�2²من�مره�أننا لقد�قلنا

  ".سيله�للتبليغ�أو�لنشر�الفكر�ولكنه�وسيله�لخدمه�الشعبو 

  حزمة��ص�حات�السياسية�ال£<�قدمها�حزب�العدالة�والتنمية�فfmة�حكمه�-2

م�لم�يعد�يل�&�احتياجات�تركيا�وتطلعا$#ا�الداخلية�والخارجية،�فكان�1982ان�دستور�"ذكر�سعد�عبد�العزيز�مسلط�

قبول�غالبية��تراك�و;�يتجاوز�ثغرات�وسلبيات�الدستور�النافذ�وال'&�كان�لها�;�بد�من�اعداد�دستور�عصري�يحظى�ب

�تردي�الواقع�ال2qكي �نقلة�"  25.�ثر��ك8�23ي �والتنمية �حقق�حزب�العدالة �من�الحكم، �مدار�خمسة�عشر�عاما فع�ى

الجزء�من�الدراسة�ابراز�نوعية�8ي�سياق�مس2dته�نحو�تحقيق�الديمقراطية�8ي�تركيا،�لهذا�سوف�نعمل�من�خ/ل�هذا�

�اiى�جزئdن�يتحمل�كل�جزء�مجمل��ص/حات�مع� �تقسيم�حزمة��ص/حات�بتقسيمها � دور�النخب�ا*ثقفة�سياسيا

�مستوى�ا*ح�ي� �ع�ى �تخللت��زمتdن��قتصاديتdن��وiى �ال'& �الف2qة �8ي �كان �التقسيم��ول �بعdن��عتبار�ان �خذ

  . والثانية�ع�ى�ا*ستوى�العالم&

��Bة�الحكم�: ا�رحلة��و�ى�: اوfm2008-2002برنامج��ص�ح�السيا@?<�لحزب�العدالة�والتنمية�ف  

لقد�تم�dت��ص/حات�السياسية�بدينامية�وفاعلية�كب2dة�نظرا�لوجود�عدة�اهداف�اسهمت�بقدر�كب8�2dي��سراع�بوت2dة�

  :تلك��ص/حات�وتتمثل�8ي�

�ع�ى�ان�ا*شروع��ص/حات�كان� � �بسبب��زمات�و�نتكاسات�السياسية�و�قتصادية�ال'&�انعكست�سلبا اراديا

 ا*جتمع�ال2qكي�فكان�ا*طلوب�زيادة�8ي��ستقرار�السيا-,&�و�جتما^ي�و�قتصادي�8ي�الب/د؛

�عرفه� � �الذي �والجمود �الركود �بعد �واجتماعيا �سياسيا �تركيا، �تحديث �اجل �من �السيا-,& ��ص/ح �مشروع جاء

�ا*ؤسسة�ا* �هذه �ع/قة �تنظم �قوانdن �فرض �وبالتاiي �الحكم �8ي �العسكرية �ا*ؤسسة �تدخل �بسبب �ال2qكي جتمع

 .با*ؤسسات�السياسية

 .مواصلة�ا*سار�الديمقراطي�من�اجل�تأهيل�تركيا�ل/نظمام�اiى��تحاد��وروبي� �

ما�دام�اردوغان�قد�تعلم��من�التجارب��ان�ا*تتبع�لحداث��8ي�تركيا�سيجد�حتما�ان�ا*عادلة�السياسية�ستستمر �� �

�ا*ا�,&�،�حdن�خسر��س/ميون�مواجها$#م�مع�الجيش�،�با;ل�qام�بالعلمانية�و�عتدال�تأكيد�ان� السابقة�وأخطاء�

 دور�حزبه�اص/�ي�؛

                                                           
اثة�وال2qاث�من��حيث�تقبل�الحداثة�واح2qام�التقاليد�ففي�حالة�الديمقراطية�ا*حافظة�fي�نظام�سيا-,&�واجتما^ي�توفيقي�تنسجم�فيه�الحد  -24

والوطن�Sم�؛�و;�fي�كمالية�,حزب�العدالة�والتنمية�فقد�كون�لنفسه�ايديولوجية�خاصة�;fي�بعلمانية�تمثل�يمdن�الوسط�ال2qكي�كالطريق�ا*ستقيم�

ب�اليسار�الديمقراطي؛�و;�fي�إس/مية�با*ع�\�الذي�ع�23عنه�حزب�الرفاه؛�با*ع�\�الذي�يع�23عنه�يسار�الوسط�ال2qكي�كحزب�الشعب�الجمهوري�وحز 

الع�قات�ا�دنية�العسكرية�واثرها�ع�ى�اية�ابراهيم��ابراهيم�عطاهللا،�: للمزيد�انظر�. ولك´#ا�تعب�2dعن�1س/مية�واليسارية�واليمينية�8ي�صيغٍة�جديدة

  .http://democraticac.de/?p=16273:ا*وقع�،�ع�ى�)2013-2002( التحول�الديمقراطي��ي�تركيا
  ،�مزكز�الدراسات��قليميةا�شروع�السيا@?<�لحزب�العدالة�والتنمية��ي�تركياسعد�عبد�العزيز�مسلط،�- 25
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�للحكم�وشكل��ص/ح�السيا-, &�8ي�اطار�ذلك�وضعت�حكومة�حزب�العدالة�والتنمية��جملة�من��هداف�8ي�ادار$#ا

  :الوسيلة�لتحقيق�ذلك��وتمثلت�8ي

  تم�تعديل�العديد�من�ا*واد�الدستورية�لتوطيد�دعائم�الديمقراطية�:�ص�حات�الدستورية��-أ

 :تعديل�ا*واد�الدستورية�ال'&�تخص��نتخابات •

 استبدال�عهدة�انتخاب�ا*جلس�الوط�&�ال2qكي�الكب�2dبأربعة�سنوات�بد;�من�خمس�سنوات؛ ••••

�الكب�2dممن�اتموا�انتخاب�رئيس�ا •••• �ال2qكي �ا*جلس�الوط�& �اعضاء � �بdن �من �مباشرة �الشعب� �من�قبل لجمهورية

�ربعdن�من�العمر�ويحملون�شهادات�عليا،�او�ا*واطنdن��تراك�الذين�يحملون�ذات�الصفات،�وا*ؤهلdن�ل/نتخابات�

  النيابية�؛�مع�استبدال�مدة�الو;ية�بخمس�سنوات�بد;�من�سبعة�سنوات؛

 :شملت�تعدي/ت�هذه�ا*رحلة�العديد�من�تعدي/ت�،�شملت�ما�ي�ي: ريات�العامة�الح ••••

 2004تعدي/ت�ماي� -1

 الغاء�عقوبة��عدام�ومحاكم�امن�الدولة؛ ••••

 الحكم�بعدم�جواز�مصادره�ا*عدات��ع/ميه�ومنع�تداولها�لضمان�حريه�الصحافه ••••

�قرار�بأولويه��تفاقيات�الدوليه�عند�تنازعها�مع�التشريعات�الوطنيه�خصوصا�ما�تعلق�بمجال�الحريات�وحقوق�� ••••

 . �نسان

 2005تعدي/ت�اكتوبر� -2

 توسيع��ص/حيات�ا*جلس�ال2qكي�الكب�2dوديوان�ا*حاسبة؛ ••••

  2006تعديل�اكتوبر� -3

 عام؛�25اiى��30ال2qشح�للنيابة�من��تم�اجراء�تعديل�8ي�الدستور�بشان�تخفيض�السن�الذي�يؤهل ••••

 2007تعديل�ماي� -4

اضافه�ماده�مؤقتة�للدستور�تنص�ع�ي�أن�تتضمن�قسيمه��ق2qاع�ا*ش2qكة�أسماء�ا*رشحdن�ا*ستقلdن�8ي�أول� •

 انتخابات�عامه؛

 : اص�ح�السياسات��قتصادية� - ب

� �ال2qكي�الدولة�ع�ى�شفا��م�وال'&�وضع2001تم�dت�هذه�ا*رحلة�بمرور�صدمتdن،�الصدمة��وiى�سنة ��قتصاد فª#ا

�8ي�عام� �العالم� �الصدمة�الثانية�ال'&�شهدها �اما �ع´#ا، �ما��2008¦#يار�وال'&�سبق�وان�تحدثنا �لكن��هم�هنا م�،

  .انجزته�حكومة�اردوغان�خ/ل�ف2qة�السبع�السنوات

اك��23زمات��قتصادية،�،�وقد�بدأ�شهدت�هذه�ا*رحلة�قفزة�نوعية،�حيث�ساهمت�8ي�انقاد�الب/د�من�واحدة�من�

� �عام �الدوiي �النقد �صندوق �مع �ا*وقع ��تفاق �ال�qمات �بتنفيد �سياسات�2001العمل �اتخاذ �ع�ى �أج23ها �والذي ،

�القطاع�ا*صر8ي،�حيث�تم�تعويم� �من�القطاعات�كان�أهمها تقشفية�صارمة،�وإجراء�إص/حات�هيكلية�طالت�عددا

وارتفع�التضخم�إiى�اع�ى�مستويات�القياسية�حيث�وصل�إiى�% 100يار�اسعار�الل2dة�بنسبة�سعر�الل2dة�ال2qكية�بعد�ا¦#

�بعد�شددت�ع�ى��نضباط�ا*اiي،�ورفعت�استق/لية�البنك�% 70 �،�وذلك� �معظم�البنوك�ال2qكية�اف/سها وأعلنت�

تعش��قتصاد،�وتصل�نسبة�،�لين%10وقد��§سهم�هذا��ل�qام�اiى�خفض�معد;ت�الفائدة�اiى�أقل�من��26.ا*ركزي 

��2006و�2002النمو�بdن�عامي� �مع�تدفق�كب�2dل/ستثمارات�الخارجية%7إiى �م2qافقا �ا*حللون�ان�هندسة��.، ويرجع

�اوغلو�الذي�كان�رئيس� �داود �وتتمثل�8ي �والتنمية �حزب�العدالة �اiى�شخصيتdن�بارزتdن�8ي النجاح��قتصادي�تعود

                                                           
 :،�،ع�ى�ا*وقع07/06/2015:،�مقال�8ي�جريدة�العربي�الجديد��لك2qوينة،�نشر�8ي�من��ف�س�ا�ى��نتعاش��ي�عهد�اردوغان.. تركياباسم�دباغ،���-26

https://www.alaraby.co.uk/economy/2015/6/7  
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" مهندس�التجربة��قتصادية�ال2qكية"ئيس�الوزراء�ال2qكي�آنذاك�والذي�أطلق�عليه�الجمهورية�و�ع�ي�باباجان�نائب�ر 

�النقد� �عمليات�صندوق �مليارات�دو;ر�8ي �خمسة �إiى �يصل �بما �ال�qمت�با*ساهمة �تركيا �بأن �قوله �عنه �نقل والذي

�نجاح�ب/ده�8ي�تسديد�ما�علª#ا�من�ديون�إiى�أن�الحكومة�أعطت�Sولوية�
ً
لنمو�القطاع�الخاص،�لذا�فإن�الدوiي،�عازيا

  27:أبرز�نتائج�هذه�ا*رحلة�

 . ارتفاع�معدل��ستثمار�اiي�أربعه�أضعاف�ونصف�ومضاعفه�حجم�Sنتاج ••••

 .%80اiي�%75ارتفاع�معدل�استخدام�رؤوس�Sموال�من� ••••

 .%100أما�استثمارات�القطاع�الحكومي�بلغت�%300ارتفاع�معد;ت�استثمار�القطاع�الخاص�بنسبه� ••••

 8ي�القطاع�الحكومي%822ي�القطاع�الخاص�و%39ارتفاع�نسبه��س�#/ك�8ي�هذه�الف2qه�لتبلغ� ••••

يجمع�ا*هتمون�ان�هذه�الف2qة�بفاعلية�كب2dة،�نظرا�للتحديات�ال'&�وضعت�ع�ى�عاتق�زعماء�الحزب�وال'&�من�ا*قرر�ان�

/حية�ال'&�اعتمدها�هؤ;ء�الزعماء�جاءت�بناء�تخرج�تركيا�من�عزل�#ا،�وأهمها�تحقيق��ستقرار�السيا-,&�فا§فكار��ص

�النخبة� �قبضة �من �تقليص �فان �وبالتاiي ��ص/ح �من �السابقة �التجارب �ع�ى �وبناء �الحالية �الف2qة �تداعيات ع�ى

العسكرية�سª#م�;�محالة�من�تحسdن��وضاع�وتنمية�القدرات�الفردية�للمجتمع�ال'&�عانى�م´#ا�لسنوات،�ومن�هنا�

ن�زعماء�الحزب�وع�ى�رأسهم�اردوغان�استطاعوا�ان�يحصلوا�ع�ى�ثقة�ا*واطن�ال2qكي�واح2qامهم�§فكاره�يمكن�القول�با

  .البناءة

  2016-2008برنامج�اص�حات��حزب�العدالة�والتنمية�:ا�رحلة�الثانية��: ثانيا�

� �لسنة �العا*ية ��قتصادية �آثار��زمة �¦#اية �عافي�#ا2008/م2007بعد �استعادت�تركيا �من��م، �ا*زيد �ادراج محاولة

�تمت� �حيث � ��وروبي �تركيال/تحاد �انضمام �ع�ى �والعمل �الديمقراطية �قالب �8ي �تصب �ال'& �السياسية �ص/حات

إص/حات�واسعة�النطاق�لتحقيق�أع�ى�الضوابط�وا*قاييس�8ي�مجا;ت�الديمقراطية�وسيادة�القانون�وحقوق�1نسان�

�وتطلعاته �الشعب �لحاجات �وفقا �ع�23. وذلك �أقرت �ال'& �الدستورية �التعدي/ت �حزمة �إجراء �ع�ى وتعت�23ا*وافقة

كما�تتواصل�Sعمال�bعداد�دستور�تقدمي�وشامل�ولتأمdن�. كخطوة�هامة�8ي�عملية�1ص/ح�هذه��2010ستفتاء��

�8ي�عهدته�الثانية�والثالثة�ع�ى�التواiي�عن��28.القبول�لهذا�الدستور  �السياق�اختلفت��ص/حات�ال'&�قدمها و8ي�هذا

  .تلك�ال'&�قدمها�8ي�بداية�مشواره�وانتقلت��ص/حات�من�اص/ح�القوانdن�إiى�إص/ح�النظام

  �ص�حات�تخص�القوانgن�-أ�

كيا�بوضع�خاص،�فكان�يش2qط�ع�ى��حزاب�بلوغ��حيث�تم��dالنظام��نتخابي�8ي�تر :  اص�ح�ا�نظومة��نتخابية �1

من�اصوات�الناخبdن�للولوج�اiى�ا*جلس�ال2qكي�الكب�2dوهذا�نراه�امرا�مجحفا�خصوصا�ما�تعلق�با§حزاب��%10عتبة�

الصغ2dة�او�تلك�ال'&�تمثل�فئات�خاصة،�غ�2dان��مر�اختلف�مع�صدور�تعديل�يخص�هذا�ا*وضوع،�وهذا�من�خ/ل�

� �اiى �من�خ/ل�تخفيضه �لحزاب�السياسية �الدولة �من �ا*قدمة �ا*ساعدات�ا*الية �نطاق �توسيع �مع �ذلك، �دون ما

كما�تم�إفساح�ا*جال�أمام�. %3من�أصوات�الناخبdن�إiى�% 7خفض�الحد�Sدنى�ا*توجب�علª#م�الحصول�عليه�من�

�و  �لغات �باستخدام �والسماح � �السياسية �Sحزاب �8ي �الرئيس�ا*ناوب �مبدأ �إطار�الدعاية�تطبيق �8ي �متعددة لهجات

  .�نتخابية�غ�2dاللغة�ال2qكية

ففي�اطار�اص/حات�الخاصة�بانضمام�ل/تحاد��وروبي�فقد�قدمت�تركيا�بحزمة�جديدة�:  اص�ح�قطاع�العدالة�-2

  :من�1ص/حات�القضائية�ال'&�تضمنت�تعدي/ت�جديدة�تتعلق�بـ�

                                                           
  .اية�ابراهيم��ابراهيم�عطاهللا،�ا*رجع�السابق�-27

28- Republic Of Turkey : Ministry Of Foreign Affairs,Trukey-EU Relations, see in  12/9/2017 by site http://www.mfa.gov.tr/relations-

between-turkey-and-the-european-union.en.mfa. 
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والعقوبات�الخاصة�بالجرائم�ا*رتكبة�عن�طريق�وسائل�1ع/م،�ح��dتفعيل�الخدمات�القضائية�وبتأجيل�الدعاوى� -

 .2012يوليو��5التنفيذ�بتاريخ�

ومؤسسة�)  Ombudsman(إنشاء�مؤسسة�الرقابة�العامة���2013أبريل��12أقر�مجلس�Sمة�ال2qكي�الكب�2dبتاريخ� -

�8ي�شهر�حزيران�عام� وقد�بدأت�مؤسسة�مراقبة�القطاع�. 2012حقوق�1نسان�ع�ى�ضوء�القوانdن�ال'&�تم�إقرارها

  29 . 2013مارس�/العام�بتلقي�طلبات�التوظيف�لد"#ا�اعتبارا�من�شهر�آذار

 تم�ادراج�ما�ي�ي30: �ص�حات�ع�ى�مستوى�الحقوق�والحريات-3

  .السماح�بالتعليم�بلغات�ولهجات�غ�2dتركية�8ي�ا*دارس�الخاصة -

 . إلغاء�العهد�الذي�يردده�ط/ب�ا*دارس��بتدائية�والذي�يتضمن�إع/ًء�للعنصر�ال2qكي�دون�غ2dه -

 ).الشرطة�-الجيش��-القضاء�: الغاء�حظر�الحجاب�8ي�مؤسسات�القطاع�العام�ما�دون�قطاع� -

�يتعلق� - �عقوبة�من�يتدخلون�بحياه��خرين�فيما � �وكذا با*عتقدات�عن�تشديد�عقوبة�جريمة�التمي��dوالكراهية�

 .طريق�الج�23او�ال�#ديد�ورفعها�من�سنة�اiى�ث/ثة�سنوات

 .1980السماح�باستعادة�القرى�اسماءها�القديمة�قبل�انق/ب� -

 .تأسيس�معهد�اللغة�والثقافة�للغجر -

انشاء�مجلس�تنسيق�ورصد�1ص/حات�تم�تأسيسه�لضمان�التنسيق�بdن�القطاعات�مع�ا*ؤسسات�وا*نظمات�� -

والذي��يحمل����2015لعام��64وقد�جاء�8ي�اطار�خطة�التنمية�العاشرة،�ضمن�ال23نامج�العام�للحكومة��ال� العامة�؛

 1.31ص/حات�و�ل�qامات�والجدول�الزم�&�لتنفيذ�والوزارات

4-�� �الدستور �جديد�: اص�ح �اص/ح �والتنمية �العدالة �حزب �زعماء �أقدم �شجاعة �وكخطوة �ليست�كغ2dها سابقة

�بالدستور�الديمقراطي�والتعددي�اك�2²لي23الية�ومختلف�تمثل� 8ي�اعداد�مسودة�لدستور�تركيا�الجديد�واصفdن�إياه�

�والنامية �الحديثة �تركيا �مع �يتما%,\ �وشفافية ��.32وديمقراطية �8ي ��تراك � �الناخبون �صوت 8ي��16/4/2017حيث

م��موعد�2023ان�يتم�العمل�به�ابتداء�من�استفتاء�الغاء�النظام�ال23*اني�وتعويضه�بالنظام�الرئا-,&�با;غلبية�ع�ى�

وتأتي�هذه��ص/حات�8ي�سياق��ص/حات�الجذرية�والعميقة�خ/ل�اك�2² .�حتفال�لقرن�من�تأسيس�جمهورية�تركيا

�السابق�عبد�هللا�غول� �رئيس�تركيا �اسماها �،�كما ال'&�تسهم�8ي�رفع�معاي�2d"  الثورة�الصامتة" من�عقد�من�الزمن�

    :أبرز�التعدي/ت�ا*ق2qحة�ع�ى�الدستور�ال2qكي�تتضمن.8ي�تركيا�الديمقراطية

 :حيث�تم��تعديل�ما�ي�ي: ال®�fان��

 .عام�18إiى��25مع�خفض�سن�ال2qشح�من��600إiى��550رفع�عدد�نواب�ال23*ان�من� •

 .سنوات�5اجراء��نتخابات�العامة�والرئاسية�8ي�نفس�التوقيت�ونفس�اليوم�كل� •

�معلومات�ع�23تمكdن�ال23*ان� • �والتفتيش�والحصول�ع�ى �بر*اني"من�ص/حية�الرقابة أو�" اجتماع�عام"أو�" تق&,&

 ."سؤال�خطي"أو�" تحقيق�بر*اني"

منح�ال23*ان�الحق�8ي�إصدار�قرار�تأجيل��نتخابات�ال23*انية�والرئاسية�*دة�عام�واحد�8ي�وقت�الحرب،�ع�ى�أن�يتم� •

 .ن�8ي�حال�ان�#اء�Sسباب�ا*وجبة�لتأجيلهاإجراء�هذه��نتخابات�وفق�القانو 
                                                           

29 - Republic Of Turkey : Ministry Of Foreign Affairs.Ibid. 
30-�،2dص�حات�الديمقراطية��ي�تركياع�ي�حسن�باكzمركز�الجزيرة�للدراسات،�تاريخ�النشر�التفاع�ت�الداخلية�والتوقعات�ا�ستقبلية: حزمة�،

  .21/9/2017تصفح�يوم����http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2013/10/20131020113131548991.html:ع�ى�ا*وقع�21/10/2013
  http://reformlar.gov.tr:ع�ى�ا*وقع�65-�جراءات�و�ص/حات�-2016جمهورية�تركيا،�رئاسة�الوزاراء،��الخطة�عمل�الحكومة�لعام�31

تصفح���anayasa-bir-cogulcu-ve-demokratik-oz-ve-http://www.akparti.org.tr/site/hedef/2296/kisa:ع�ى�ا*وقع�:  حزب�العدالة�والتنمية��-32

  02/10/2017يوم�
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ليحلوا�محل�النواب�الذين�يتم�إسقاط�عضوي�#م�أو�الذين�استقالوا�من�منصý#م�ال23*اني�أو�" نواب�احتياط"تمكdن� •

�أن�يتم�اختيار� �ع�ى �له، �ا*قعد�ال23*اني�التابع �ال23*ان�حق�م�ئ �متواجد�8ي �حيث�منحت�كل�حزب�سيا-,& يتوفون،

 33.جديد�من�القوائم��نتخابية�ال'&�تقدم��#ا�8ي�الدائرة��نتخابية�ذا$#االنائب�ال

 يمكن�اسقاط�العضوية�ال23*انية�عن�النواب�الذين�يتم�تعيي´#م�8ي�منصب�نواب�الرئيس�أو�وزراء� •

 يمكن�لل23*ان�اتخاذ�قرار�بإجراء�انتخابات�جديدة�بموافقة�ث/ث�أخماس�مجموع�عدد�النواب •

 :،�اضاف�ما�ي�ي��1982ع/وة�ع�ى�الشروط�ا*نصوص�علª#ا�8ي�دستور�: التنفيذيةالسلطة�

 سنوات،��و;�يحق�للرئيس�ال2qشح�§ك�2²من�دورتdن�دون�قطع�صلته�بحزبه��5و;ية�رئيس�الدولة� •

 .منصب�الرئاسة��للمرشح�الذي�يحصل�ع�ى�أغلبية�مطلقة�8ي��نتخابات�و�يحق�له�تعيdن�نائب�أو�أك2² •

 .،�ويحق�له�تعيdن�نوابه�والوزراء�وإقال�#مالجيش دولة�يتوiى�ص/حيات�تنفيذية،�وقيادةرئيس�ال •

• 2dن�ا*تعلق�بتغيdع�ى�استفتاء�شع�&�8ي�حال�رآها�ضرورية الدستور  يعرض�الرئيس�القوان. 

يحق�للرئيس�إصدار�مراسيم�8ي�مواضيع�تتعلق�بالسلطة�التنفيذية،�لكن�;�يحق�له�إصدار�مراسيم�8ي�ا*سائل�ال'&� •

 .أصدر�ال23*ان�قانوًنا�يتناول�نفس�ا*وضوعينظمها�القانون�بشكل�واضح�ويعت�23ا*رسوم�الرئا-,&�مل	ى�8ي�حال�

�من�رئاسة�الحكومة،�ع�ى�أ;� •
ً
يحق�لرئيس�الجمهورية�إع/ن�حالة�الطوارئ�8ي�عموم�الب/د�أو�8ي�أجزاء�م´#ا،�بد;

 .تتجاوز�مدة�حالة�الطوارئ�ستة�أشهر

�ا*حاكم�التاديبية�كما��ا*حاكم�العسكرية تل	ى: السلطة�القضائية� �باستثناء �ويحظر�انشاءها ��8ي�حا;ت�الحرب،

 .تل	ى�ا*حكمة�القضائية�العليا�العسكرية�وا*حكمة�1دارية�العليا�العسكرية

�له�ان�يل	ى�مجلس�الوزراء��،ال23*ان العامة�ع�ى ا*�dانية لرئيس�الدولة�يعرض�:�ي�الع�قة�بgن�السلطات� يل	ى�(كما

  .،�بما�يتناسب�مع�الدستور السلطة�التنفيذية ويتوiى�الرئيس�مهام�وص/حيات) رئيس�الوزراء منصب

انه��ان�النجاح�الكب�2dالذي�حققته�تركيا�8ي�هذه�ا*رحلة�،�يعد�من�اعظم��نجازات�ال'&�حقق�#ا�تركيا�ومما�;�شك

يعود�اiى�نخب�#ا�ال'&�قاد$#ا�اiى�النجاح�والتم��dع�ى�الصعيد��قتصادي�والسيا-,&�،�حيث�قفز��قتصاد�ال2qكي�8ي�وقت�

 .وج��dاiى�ا*رتبة�السابعة�عشرة�عا*يا�وا*رشح�;ن�يصبح�من�اك��23قتصادات�العا*ية

  �ي�تركيااثر�فكر�زعماء�حزب�العدالة�والتنمية�ع�ى��ص�ح�السيا@?<�-3

�لنتائج�السياسات�ا*تخذة�من�طرف�رواد�حزب�العدالة�والتنمية�وا*وصوفdن�بالتخصص�والتم�d،�حيث� � 8ي�قراءة

ضم�هذا�الحزب�مجموعة�متم�dة�ومتخصصة�من�نخب�ا*جتمع�ال2qكي،�كرجب�طيب�اردوغان�الرجل�ا*تم��dبحكمة�

ق��حيث�فضل�الرجل�ال2qك��dع�ى��ص/ح�للحفاظ�ع�ي�وشجاعة�وكريزما�جديرة�با;ح2qام�من�طرف�العدو�قبل�الصدي

  .القيم�ومكتسبات�ا*جتمع�أك�2qمن�الحفاظ�ع�ي�ا*ؤسسات

� �بعلمانية�" ا*قابلة�" 8ي�حديثه�لقناة�الجزيرة�8ي�برنامج� ،�صرح�الرئيس�ال2qكي�اردوغان�عن�علمانية�حزبة�ومقارن�#ا

-,&�لضبط�الديمقراطية،�ع�ى�الرغم�من�ا¦#ا�من�شروط�انضمام�النخبة�الكمالية�،�حيث�يرى�ان�العلمانية�شرك�اسا

�انحرفت�عن� �ال'& � �الكمالية �النخبة �بان � �صرح �فقد �الكمالية �والنخبة �نخبته � �وبا*قارنة ،� ��وروبي �ل/تحاد تركيا

ع�ى��مسارها�بتعصý#ا�ع�ى�معتقدات�ع�ى�حساب�افكار�اخرى�مما�انتج�ازمة�الهوية�ا*جتمعية�وانشغالها�بالصراعات

بالنظر�اiى�شخصية�اردوغان�وتصريحاته��ال'&�يتخذها�ذرعا�لحماية�مس2dته�النضالية�من�اجل��34.حساب�تنمية�تركيا

                                                           

،�10/12/2016:مقال�8ي�جريدة�العربي�الجديد��لك2qوينة،�نشر�8ي�،�ل�الدستوري��ي�تركياينشر�مسودة�التعدي" العربي�الجديد"،�باسم�دباغ�-33

  https://www.alaraby.co.uk/economy/2015/6/7 :ع�ى�ا*وقع
،�ع�ى�ا*وقع�06/11/2016،�نون�بوست،�تاريخ�النشر�العدالة�الfmكي�والع�قة��ا�لتبسة�مع�العلمانيةمحمد�اللطيفي،�-34

:https://www.noonpost.org/content/14969  



 

12 

ترقية�تركيا�مستفيدا�من�تجارب�من�سبقوه�8ي�هذا��طار،�نجد�ان�هناك�تناقض�بdن�علمانيته�وبdن�ما�ردود�افعاله�

جيد،�حيث�ان�العديد�من��ص/حات�السياسية�خدمت�ا*جال�الدين�8ي�ا*سائل�ال'&�تتعلق�بالدين�وبتاريخ�تركيا�ا*

كما�تجدر��شارة،�اiى�انضمام�بعض�ا*ثقفdن�. كحرية�ارتداء�الحجاب�والدراسة�باللغة�العربية�وغ2dها�من��ص/حات

�بخ �اسهم �قد �الجمهورية �رئيس �منصب �شغل �والذي �اغلو�ا*نظر��قتصادي �كداود �الحزب �لهذا 23اته�وا*نظرين

�قتصادية�8ي�تعظيم�قدرات��قتصاد�ال2qكي�وجعله�من�بdن�1قتصادات�الك23ى�بعد�القفزات�ال'&�حققها�8ي�ف2qة�

 .وج�dة

 

  

  :خ�صة�

�نموذجdن� �قدمت �تركيا �ان �نجد �تركيا، �8ي �النخب �قدم�#ا �ال'& �السياسية � ��ص/حات �;هم �استعراضنا �خ/ل من

النخبة�ا*ثقفة�ال2qكية�بداية�القرن�العشرين�ا*تشبعة�بالثقافات�الغربية�وكل�ما�متناقضdن��لنخý#ا،�فحdن�قدمت�لنا�

تحمله�من�افكار�لي23الية،�اص/حات�جذيرية�8ي�النظام�السيا-,&،�تمثلت�8ي�ا¦#اء�الخ/فة�العثمانية��وبداية�لتغريب�

�اشد �8ي �الغربية �للعلمانية �تطبيقه �خ/ل �من �الحضارية �وقيمه �مبادئه �عن �يغلب�عليه��ا*جتمع �مجتمع �8ي حا;$#ا

التدين،�ومع�هذا�استمر�العمل��#ا�كمبدأ�واستمر�اiى��ن،�فقد�طرح�فكر�اتاتورك�وانصاره�اص/حات�سياسية�عميقة�

مست�النظام�ومبادئ�ا*جتمع�ونشرت�من�خ/له�عصبية�لكل�ما�يربط�تركيا�بماضª#ا��س/مي،�وتسسب�هذا�العديد�

� �النظام �8ي ��رتجاجات �النخبة�من �تدخل �بعد �ا*حك �ع�ى �الب/د �بذلك �ووضع �انفسهم �الساسة �وح'\ السيا-,&

  .العسكرية�حارسة�العلمانية�8ي�الحياة�السياسية�

�قاربت�تركيا�من�مئوية�تأسيسها،�ظهر�رواد�حزب�العدالة�والتنمية�من�خ/ل� �النموذج�النخبوي�الثاني،�فبعدما اما

ام�السيا-,&�وا*جتمع�ال2qكي�ع�ى�حد�سواء�ضمن�دائرة�اص/حات�جوهرية�طرحهم�لحلول�مشاكل�ال'&�تخبط�فª#ا�النظ

عميقة�استطاعت�تحقيق�التوازن�السيا-,&�بdن�مختلف��قليات�وكبح��لجماح�النخبة�العسكرية�ال'&�ظلت�مسيطرة�

يد�من�الحلول�ع�ى�ا*شهد�السيا-,&�ال2qكي�اiى�ان�وصل�اiى�شفا��¦#يار،�فقد�قدم�رواد�حزب�العدالة�والتنمية�العد

�مناظلوا� �يتم���d#ا �ال'& �و�قتصادية � �والعلمية �الثقافية �الفسيفساء �بفضل �واقتصادية �سياسية bشكا;ت�معقدة

الحزب�الذي�استثمر�8ي�عنصر�النخبة�ا*ثقفة�،�وfي�الوحيدة�ال'&�يمك´#ا�وضع�يدها�مباشرة�ع�ى�الجرح��الذي�عانت�

ة�وبناءة�وحلول�كفيلة�لتطبيقها�ع�ى�اقتصاد�م´#ار�ومجتمع�ا¦#كه�الفقر�منه�تركر�وهذا�من�خ/ل�انتاج�افكار�جديد

والفساد�ورداءة�التسي2d،�ذلك�ان�الحلول�التقليدية�او�ا*ستوردة�;�يمكن�اسقاطها�8ي�مثل�هذه��وضاع��والخروج�

�بنتيجة�مرضية �تنصرف�به�من�مجا;ت�بيد�النخب�ا*ثقفة�ا*.م´#ا ختصة�هو�بمثابة�فبوضع�العملية��ص/حية�بما

ا*صل�ا*ضاد�للتخلف�ما�يحلمه�من�مظاهر�الفساد،�نحو�افق�اوسع�واحسن�للتنمية�وهذا�ما�حدث�مع�تركيا�ف2qة�

  .حكم�حزب�العدالة
 

 

 


